
Streszczenie pracy mgr Huberta Seńczyszyna pt. GENERAŁ DYWIZJI BRONISŁAW 

PRUGAR-KETLING. BIOGRAFIA WOJSKOWA 

  

„Temat mojej rozprawy to „Biografia militarna generała dywizji Bronisława Prugara-

Ketlinga”. Dysertacja ta została napisana pod kierunkiem prof. ndzw dr hab. Andrzeja Olejko. 

Podjąłem się jej napisania, gdyż postać generała była żywo związana z historią miejscowości 

w, której mieszkam tj. Babice nad Sanem. Dlatego też, połączywszy, tę motywację, z  moimi 

zainteresowaniami naukowymi, które obejmuje głównie historia wojskowości podjąłem się 

napisania tejże pracy. Gen. dyw. B. Prugar-Ketling, był postacią nietuzinkową, zasługującą na 

pamięć i wdzięczność potomnych. Wyróżniało go kompleksowe podejście do wyszkolenia 

podległych mu żołnierzy. Wyznawał on zasadę iż, edukacja, świadomość o historii swojej 

ojczyzny jest równie ważna dla rekruta, jak wyszkolenie taktyczne.  

 Pisząc swoją pracę oparłem się o szeroki materiał źródłowy, który pozyskałem m. in. z 

zasobów Wojskowego Biura Historycznego mieszczącego siew Rembertowie, Instytutu 

Polskiego i Muzeum Sikorskiego z siedzibą w  Londynie, czy też z zasobów znajdujących się 

na stronie internetowej Muzeum Polskiego w szwajcarskim Rapperswil. Wielkim wsparciem 

w pozyskaniu, materiałów źródłowych okazała się postać syna generała, Pan Zygmunt 

Prugar-Ketling, który to nieodpłatnie udostępnił mi materiały znajdującego się w jego 

prywatnych zasobach. Dużym wsparciem przy pisaniu pracy okazała się też jego pozycja 

książkowa pt. „Generał Bronisław Prugar-Ketling: wspomnienia syna”, która ukierunkowała 

ciąg chronologiczny mojej pracy. Z pośród opracowań, które użyłem jako źródła do swojej 

pracy, z pewnością należy wymienić także pozycję Józefa Smolińskiego „2 Dywizja 

Strzelców Pieszych, Francja Szwajcaria”.  

 Napisana przeze mnie dysertacja składa się z 4 rozdziałów, które są uzupełnione, 

wywiadami i aneksami, a także bogatą szatą graficzną. Narrację swojej pracy oparłem na 

zasadzie chronologicznej i krytycznym podejściu do wykorzystywanych źródeł.   

W swojej pracy, skupiłem się na karierze wojskowej przyszłego generała Wojska 

Polskiego. Przedstawiłem ją, poczynając od okresu służby w  Cesarsko Królewskiej Armii 

Austro-Węgierskiej, by następnie przedstawić jego karierę w tzw. „Błękitnej Armii”, z którą 

to też powrócił do niepodległej ojczyzny. By następnie skupić się na jego roli w obronie 

dopiero co odzyskanej niepodległości, w walkach z Ukraińcami a także podczas Wojny 



polsko-bolszewickiej. Poprzez okres międzywojenny i kolejne awanse w 1939r. otrzymał on 

stanowisko samodzielnego dowódcy 11. Karpackiej Dywizji Piechoty, z którą to dzielnie 

stawił czoła nieprzyjacielowi podczas Kampanii Wrześniowej. W dysertacji przedstawiam 

szczegółowy szlak bojowy dywizji skupiając się, na najistotniejszych jego momentach, tj. 

bitwach na Wzgórzu Krzywickich, czy też szeregu walk w Lasach Janowskich, kiedy to talent 

dowódczy przyszłego generała ukazał się najdobitniej. W kolejnych rozdziałach skupiam się, 

na służbie dla ojczyzny na ten czas gen. bryg. B. Prugara-Ketlinga. Poprzez Francję i 

kampanię z roku 1940 i okres internowania w neutralnej Szwajcarii. Starałem się pokazać iż 

był to dowódca wybitny w polu, ale także nie tracący głowy, gdy trzeba było swoją dywizję 

przystosować do czasu pokoju i oczekiwania, a takim niewątpliwie był okres między 1940 a 

1945 rokiem, kiedy to poprzez „Praca dla Szwajcarii, nauka dla Polski”, zagospodarował on 

jak najlepiej było to możliwe czas internowania. W ostatnim rozdziale, przedstawiam powrót, 

do Ojczyzny i służbę w „nowym” Wojsku Polskim.  


